
 

 

 
 

Referat generalforsamling i Fæææællesskab Tøøøølløøøøse: 
 
Tid: Tirsdag den 17. marts, kl. 19.00 

Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent, referent og evt. stemmetællere 
2. Bestyrelsens beretning 

3.  Fremlæggelse af regnskab, budgetforslag og kontingentforslag 
4.  Indkomne forslag 
5. Valg (jfr paragraf 5) 
6.  Evt. 
 
Ad. 1:  

Flemming Sommer foreslået som dirigent af bestyrelsen og valgt. 

Jesper Knudsen foreslået som referent og valgt. 

Valg af stemmetællere udskudt til, hvis der blev behov. 
 
Ad. 2. Bestyrelsens beretning: 
 

Formand for Fællesskab Tølløse Jens Algot aflagde beretning; 
 
Han sagde bl.a.: 
 

Dette er den første ordinære GF. FT har næsten 1 års fødselsdag, hvis man regner perioden med 

før den stiftende GT, hvor FT var et projekt.  
 

Det har været et meget aktivt år. Meget tid er gået med at finde et ståsted og udvikle ideer. 

Startskuddet var et ideudviklingsmøde på Sejrgaardsskolen. Der blev ønsket samvær, fællesskab 

og en pæn by. 
 

Skt. Hans fest blev arrangeret. Opbakningen var stor, og det blev dermed bekræftet, at byen havde 

savnet et sådan arrangement. 
 

FT har i løbet af året fejet for egen dør ved at feje gader og stræder og med stort engagement fra 
frivillige. 

Den 10. august var der folkefest på runddelen - ifm at cykelløbet Post Danmark Rundt var på 

besøg. 

Og den 19. august blev FT stiftet som formel forening med rigtig bestyrelse, vedtægter m.m 
 

I løbet af efteråret blev der sat gang i projektgrupper: Fredagscafe, borgerhus, forskønnelse, jul i 

fællesskab. Sidstnævnte arrangement blev afholdt 21.  december - folk var glade, men vejret surt. 



 

 

Alligevel en stor succes. Med hjælp fra tomme butikslokaler. Regnen holdt op, da vi gik fakkeltog til 

Kvarmløse. 
 

Året har også været præget af godt samarbejde med Lokal Forum - bl.a. i form af en fælles 

arbejdsgruppe, der har udarbejdet en plan for et grønnere Tølløse og en bypark mellem 

Dalvænget og Rødtjørnevej. 
 

Formanden var glad, for at den negative energi, som Tølløse var kendt for, i dag er ændret til mere 

positiv energi. Vi skal glæde os over de muligheder, der ligger i at vi er vækstby i Holbæk 
Kommune. 
 

Han opfordrede til at lade være med at kritiserer så meget i form af læserbreve, 
 

Formanden sagde tak til alle, der har bidraget aktivt til at gøre Tølløse til et bedre sted at bo. Tak til 
Lokal Forum for godt og loyalt samarbejde,  
 

Fællesskab Tølløse tager nu hul på år to: Der er nok at tage fat på. Vi er en projektorganisation - vi 

kan rigtig meget, hvis folk vil noget. Det betyder også, hvis ingen melder sig, kommer der ikke til at 
ske noget.  
 

Jens Algot sluttede med "en stor opfordring til alle: løft os. Tak". 
 
 
 
Formandens beretning blev efterfulgt af debat.  
 

Marethe: Julearrangementet på torvet var alle tiders, men det lå sent. Alle havde lige som købt, det 

de skulle, skønnede hun. Og foreslog at arrangementet næste gang måske rykkes en eller to 

søndage frem. Så behovet for at købe er større. 
 

Hanne, som var en arrangørerne bag sidste års arrangement svarede: Der var mange ting, der 

skulle passe sammen, fordi der er mange andre julemarkeder. Og så var meningen også at få en 

mulighed for at ønske hinanden glædelig jul.  
 

Jørgen Larsen: Han sagde tak til initiativtagerne bag FT. Tillykke med det. Han komplementerede 

Jens Algot, som for nylig var til møde i Holbæk vedr. lokale initiativer, her var Jens med med et 

fornemt indlæg om, hvad der er gjort her i Tølløse. Det blev også smukt refereret i NordVest Nyt, 

mente Jørgen Larsen.  
 
Lennart: Skov Hansen: 

Han bad Jens Algot være lidt mere specifik ift det, han havde sagt om ikke at skrive for mange 

kritiske læserbreve. For der har jo været nok at brokke sig over ift fx. forholdene med 
banebyggeriet. 
 



 

 

Jens Algot svarede, at negativ kritik smitter af på presseomtalen af byen. Det er noget, folk lægger 

mærke til. Han nævnte St, Merløse som et eksempel - hvor der havde været megen kritik af 
fjernvarmen for ikke at fungere. 
 
Flemming Sommer supplerede: 

Arbejder selv i Høje Taastrup kommune - som er plaget af et omdømme som "kriminelt". Reelt 

drejer det om 10-15 kriminelle, som giver et fortegnet billede af hele området. Så negative 

eksempler kan styrke det negative billeder for et helt område, mente Flemming.  
 

Andre bemærkninger til formanden beretning: 

Ole Hansen - jeg bor i det rigtige Tølløse, det der er gennemskåret af jernbanen. Der er ikke nogen 

problemer, kun udfordringer. Vi sendte nej hatten af sted til Skt. Hans - og tog ja-hatten på. Det 

skal vi blive ved med at gøre. Også når det handler om færdiggørelse af stationen som emne. Jens 

og andre har taget kontakt til Banedanmark for at få en konstruktiv dialog. 
 

Ole opfodrede til: Lad os vende energien om - i stedet for at skrive sure læserbreve, så lad os 
bruge den positive energi. 
 
Formandens beretning blev efter debatten godkendt. 
 
 
Ad. 3 regnskab, budgetforslag og kontingentforslag 
 

Kasseren præsenterede regnskab for 2014: Regnskab gælder fra stiftelse til 31.12.2014. 
Der er PT 128 kontingentbetalende medlemmer. 
 

20.000 kr. i regnskabet er reserveret til det lydanlæg, som blev anvendt ved aftenens møde. 
 

Budget skal afspejle de aktiviteter, der forventes i løbet af året. Dog vanskeligt - fordi mange 
aktiviteter er meget usikre endnu. Fx. kan budget komme til at se markant anderledes ud, hvis 

planer om køb af borgerhus bliver til noget. 
 

På indtægtssiden budgetter FT med at skaffe 150 nye medlemmer - svarende til en indtægt på 

22.500 kroner. 
 
Regnskab og budget godkendt. 
 
 
Ad. 4. Ingen indkomne forslag 
 
 
Ad. 5. Valg 
 
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 

På valg er Klaus Engberg og Thorsten Grenaae. Begge modtager valg og blev valgt. 
 
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: 

På valg er Hanne Engberg og Mogens Andreasen. Begge modtager valg og blev valgt. 



 

 

Valg af revisor 

På valg er Gert Hansen. Han modtager valg og blev valgt. 
 
Valg af revisorsuppleant: 

På valg er Marina Wijngaard. Hun modtager valg og blev valgt. 
 
 
Ad. 6 Evt. 
Intet under evt. 
 
 
Den formelle del af generalforsamling slut. 
 
 
 
 
 
 
 

Efter at den formelle del af generalforsamlingen var overstået, blev der holdt åben rådslagning om, 

hvad det kommende år i FT skal bruges til. 
 

ÅÅÅÅBEN RÅÅÅÅDSLAGNING: 
 

Jens Algot: Vi vil gerne have åbne tilkendegivelser om, hvad vi sammen skal bruge kræfterne på i 
2015. 

Mogens opfordrede til, at Skt. Hans Fest bliver en tradition - pragtfuldt, hvis det kunne være 
samme sted. 
 

Marethe: Jeg sidder i café gruppen. Gruppen skal stå for caféen ifm det kommende åbent hus 

arrangement i bankbygningen. Arrangementet skal give os mulighed for at afprøve bygningen som 

borgerhus. Marethe efterlyste flere, der har lyst til være med i café-gruppen. Hanne fra brillebutik 

vil gerne være med . Kenn skibskok vil også gerne være med. 
 

Ole Hansen gav borgerhuset et par ord med på vejen. Danske Bank har tilbudt at sælge det til 

600.000 kroner. Pengene skal skaffes, en økonomigruppe forsøger at finde veje. Ikke så meget de 
600.000 kroner, der er problemet, men mere det med at finde grundlaget for et driftsbudget. En af 

mulighederne er at få mange flere medlemmer i Fælleskab Tølløse, foreslog Ole.  
 

Inger Ajbro har tilbudt at hun og Kirsten  Andersen vil stå nede ved Brugsen og hverve medlemmer 

til Fællesskab Tølløse.  
 

Jesper Knudsen, som sidder i økonomigruppen for borgerhuset tog ordet og fortalte kort om 

erfaringer fra andre byer, hvor borgerne har samlet penge ind og købt bygninger til borgerhus. Han 

nævnte, hvordan det er blevet gjort i bl.a. Brovst og Faxe Ladeplads. 
 



 

 

Og så opfodrede han til, at det kommende åbent hus arrangement bliver brugt til at skabe det 

borgerhus byen vil have - for en dag - med musikere, kunstnere, café og mm. Det er her 

kommende folkeaktionærer og kunder i butikken skal kunne se, hvad de kan forvente sig. 
 

Terkel Ajbro så også gerne en åben musik scene og gjorde opmærksom på, at byens skoler har 

mange kommende musikere. Han nævnte også Baggårdens Bolcher. 
 

En herre var bekymret over udsigten til et borgerhus i banken på vegne af 60 +er. 

For aktivitetshuset bliver nemlig ledigt det meste dagen, når det kommende plejecenter en gang 

står klart. Han var bekymret for, at kommunen derfor vil sælgeaktivitetshuset, hvis der til den tid 

også står et borgerhus i Danske Bank bygningen. 
 

Jens Algot svarede: Sagen er undersøgt, aktivitetshuset her er beregnet for seniorer. Ikke for unge 

mennesker, der vil spille rock musik. Og det skal et borgerhus også kunne rumme. 
 

Ole Hansen tilføjede: Tølløse er en vækstby, så aktivitetshuset er ikke i fare. Behovet vil vokse. 
Der findes godt nok en lokaleoptimeringsplan for kommunen, som betyder, at kommunen ikke vil 

lade lokaler stå tomme. Men tomt bliver aktivitetshuset næppe. 
 

Jesper Knudsen tog ordet og sagde, at han ville bruge kræfter på at arbejde videre med 

byparkprojektet ved Rødtjørnevej og Dalvænget. Der skal stadig laves mange ting. Søen er på vej. 

Men der skal også laves stier og plantes træer. Her bliver der brug for frivillige hænder. 
 

Lennart Skov Hansen opfodrede til at bruge kræfter på at genoplive Tølløse Festivalen. Ole 

Hansen sagde, at der var kræfter i gang.  
 

Jens Algot fortalte, at forårets rengøringsdag i byen bliver lørdag d. 9. maj 2015. Det kommer der 

mere om senere. Og så opfordrede han til, at folk allerede begynder at melde sig til at hjælpe med 

at arrangere årets Skt. Hans fest. 
 

Jens Algot sluttede aftenen med at sige, at der ofte er nogen der kommer og siger: ”Vi synes at der 

skulle gøres noget ved ….”. Dertil bliver svaret: ”Ja, det synes vi også. Hvad vil du selv bidrage 

med”. 
 

”Tak for i aften og lad os gå ud og løfte hinanden op” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


